
MIIS'I'RIETU Ill MIM

 

Precos: (com estampllha) .

Amro, 33540 réis - Semestre. 13770 réis -

Trimestre, 93:3 réis.
é

PUBLICA-SE A'S TERÇAS E SEXTAS FEIRAS.

Subscreve-se e vende-se unicamente no escriptorio da administração, rua Direita n." 24. - Publicações de

interesse particular, são pagas-Fnllmavulsa, 40 rôis-Annuucios, 20 réis por liulra-Corrospondeucia

não franquerula. não sem' recebida _artigos mandados a' redacção, senna ou não prrblic'adrm, nr'ro serño restituidos.

 

' ,N UNI El“) 207

    

Preços: (sem esta-Ipltlra)

Anne, 3.“)00 réis-Semestre, IMIUU réis

'l'riurestre,800 réis.

  

AVEIRO

Encerrou-sc a sessão legislativa de 1863.

Se compararmos os melhoramentos, que du-

rdnte ella se levaram a cll'cito, com o nruito, que

se podia fazer dentro do espaço de tempo que

frrncuiunou, havemos de liirçosrunonte dizer, em

_ homenagem á. verdade, que o paiz tinha dircito

tt esperar muito mais, do que se foz.

Mas se descernros a confrontar os trabalhos

da sessão, que expirou, com os da rnor parte das

que aprecederanr; o,sobrctruln, se ponderarmos a

natureza e o alcance das medidas, quo :q'q'n'oVorn

e dos projectos, quo Converter¡ em leis do paiz,

não devemos hesitar em recunlreCIn' que ella con-

correu etlicazmente para a consecução de grandes

.progressos,e que o actual ministerio e o parlamen-

,to teem inquestionaveis direitos tt gratidão e ao

l'eoonheoimento de toda a nação.

; - . Mais *de 'uma vez se havia emprelrondido em

Portugallcvar a cabo n doavinculaçño dà proprie-

dade; mais de uma tentativa se havia feito para

lançar por torra os rnorgadns, irrstltuiçdo anachro-

nico, inimta e inconveniente, por qualquer lado

que n consideremos. Apenas algumas rnodilica-

ções, insrrñioientes e de acanhado alcance econo-

ruricop soebd, se'consegrrira ató'rpri introduzir-

lhe. A arvore secular, robusta ainda, poste que

desornada',caroomidaecivarla pelo continuo roçar

,das idades, permanecia de pé, e zombrrva dos at-

taques produzidos pelas tendencias rel'ornnrduras

da época. ' «

Ainda a parte menos illustrada doa portu- r

guezes vie com grande desgosto quo cm mais de

metade do seculo dezenove se cormervassc sob a

protecção das nossas leis uma instituição, que era

opposts. á mera!, rt economia politicwe até à_opí- -

niño de muitos d'aquolles mesmos, que com ella

particularmente interessaram.

Não lhes soH'ria o animo que n'um seculo

eminentemente civilisado se tolerasse uma insti-

tuiçilo, que apenas seria desculpavel crn tempos

. menos alumiados, e eu¡ nações menos adiantados

que nós. «

, Era uma injustiça flagrantissirna e unin

grande immomliriade que de varios individuos,

todos filhos dos mesmos paes, um só ernpolgasse

todos herança e a goszwse á regulada, com ex-

clusão dos outras, que d'est'arte licavatn ri. mercê

dos caprichos e sob a tutolla de um irmão, que

não poucas vezes carecia da capacidade precisa

para se governar a sl mesmo.

Era altumento proprdicial r'r. sociedade e ao

estado a intransrnissibilidade da proprir-.drnle; ti-

cando o thosouro publico privado da recepção do

do imposto de transmissão.

Era igualmente nocivo a agricultura que

grandes tractos de terreno se cnrrscrvassem de '

¡recessidsde nas mitos de individuos, que umas

vezes se viam na irnpossibilidmle de os

cultivarem todo, outras não sabiam aproveitar

convenieetemeate it's forças productivas do solo,

us outras mãos poderiam tornar 'muito mais

ertil.

Estas e outros muitos inconvenientes se no-

tavarn na instituição dos rnorgados; contra a qual

so revoltava a opiniiio geral dos portuguezea,
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O presidente da connnissi'lo revisorn. do pro~

como contraria aos nossos costumes (lc hoje, e jccto de codigo civil olíiciou ao governo partici-

ao nosso estado actual de civilisaçiio.

Estava reservada aesta legislatura o ao mi-

nisterio actual a ,gloria de (lar o ultimo golpe

n'easa instituição caduoa. Ao paiz cumpre ter na

devida eorrsidcraçño siurillrante cornrnctimento, e

votar-lhes eterna gratidão.

Como sequencia e, por assim dizer, comple-

mento d'estu ¡nr-.diria, foram igualmente pronan

garlas as leis lrypothecuria c de credito predial e

agricola.

Desvincnlada e libertada a terra, tornava-se

necessario facilitar ao proprietario os meios de

contrair enrprestirnoa, com os quites podesse me-

llrorar quanto possivel as condições de produ-

cçño; e ao capitalista, os de averiguar com prom-

ptirlão e facilidade quaeu os encargos, que pesam

sobre a propriedade, que lra de servir de garan-

te da quantias rnrrtuadas.

Concebcm-se tacihnente o's beuelicos resul-

tados, que d'estas medidas hiio de provir ri indus-

tria agricola, que tão dian é da protecção dos

govet'ltos,lriae que tão descurada ha sido entre nós.

O agricultor não careccrá mais de recorrer

a emprestimo.; usurarios e a curto prazo, para fa-

bricar suas terras. Exlribindo perante qualquer

banco de credito predial ou agricola os titulos da

propriedade, sobre que anr contrair orripr^o.-etirrro,

recebe ahi uma letra, que descontado pelo preço

corrente, por qualquer estabelecimento bancario,

ou por qualquer capitalista particular, lhe dnrri. o

dinheiro de que carece, sem se expôr a ter de

o pagar dentro em porrcraternpo, vendendo talvez

para isso em occasião inopportuua os seus produ-

ctos.

Em vez d'isso, obterr'r dinheiro por um juro

não excedente a scis por cento, e a faculdade de

o conservar om seu poder, em quanto dello carc-

cer para arranjos de sua vida.

Os bancos, tendo, Como podem ter, pelo re-

' gistro hypotlrocario, a certeza da. segurança dos

capitaes IrrqulttthH, hi'ro do sem dúvida nrui t'ucil-

mente prornptilical~os; e, sendo assim , ternos i'é

- que estas duas medidas legislativas hão do our

i poucos annos fazer prosperar consideravelmente

a agricultura.

Alem d'estas medidas, tambem rr'esta sessão

foi prOposta a abolição da pena de _mor-te, que es-

,peramos será. em brch banida do nosw codigo

penal.

Taca são, em nosm parecer, os objectos de

maior importancia, de que so occnpou na. sessão

iinda_o parlamento e o governo. Muitos outros

podium ter sido trartados e decididos, se d'isw se

cuidasse seriamente. Todavia., parece-nos que ni'io

haverá. erro em asseverar -que desde que Por-

tugal se rege constitucionahnente, nunca, em

l dentes com qualidades, qrre se não encontram tir

cilmcnte em qualquer, e com as quaes o sobredr-

to jornal dove estar muito contente.

O qrre escreveu a correspondencia com data

l pando-llro que, em vista do estado de adianta- de 29 de junho é, em primeiro logar, sujeito tão

mento em que iam os seus trabalhos, conta con- diligente, qrre se agarra :i porra para. denunciar

l

M
J
'

sessao alguma, se promulgaram medidas de tan-

ta importancia.

Cumpre que de futuro se proaíga no carai-

nlro encetado.
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(Continuação do numero 206.)

Estamos no ponto em que foi começado esta

mui verdadeira historia. O estudante levava os

espinhos do remorso no coraçiio. Quando avista-

va uma mulher fechava os olhos. Era-lhe odioso

tudo o que lhe podia recordar a rapariga de Avei-

ro, Lnurianna, Clementina., a outra irmã, o pac,

e por tim o padrinho. A sua vontade era não ver

ninguem, e com este lito se deixar¡ ir até Lisboa,

sem despregar a vista das orelhas da cavalgada-

rh ein _que ia montado. ' ~

Nada ha. !nais propício a dar energia a um

espirito cabide em terra do que a mudança de

ares, de costumes e de logar. Barnabé levava na

alma muitos pezadumes, e sentia a tristura de

muitas añicções. Calava, mas ia vergado á ear-

ga da grande somam de pezares que the desper-

tava n lembrança de tantas desgraças.

Chegado a Lisboa, smnpro triste e meren-

Foi-lhe isso facil, pois ia. munido da certidão do

baptismo, e mais documentos necessarios.

0 trafegar requerido pelas exigencias da ha-

bilitação, se não logrou alliviaz' Barnabé das suas

alagoas, conseguiu entretanto trazôl-o mais ali-

gcirado do peso d'ellas.

0 advogado a quem Barnabé se dirigiu por

conselho do dono da hrmpedaria a que foi poisar,

era um jurisconsulto ainda moço, favorecido do

talento mas não dos bens da fortuna. Quando

vciu no conhecimento de quem era Barnabé, e

do que o trazia a Lisboa, começou de se mostrar

lhano e obsequiador, e foi logo Seu pensamento

'aptiVar por esta arto o rnoçc- e realisar o proje-

cto que as circumstancias em que elle se achar:

lhe haviam suggerido como o melhor, para so

descartar de urna das irmãs que o sobrecarrega-

ram com o sustento e mais adrninicalos.

Com estas vistas entrou o letrodo n'dsr a

Barnabé conselhos, que todos se cifravam n'isto:

que o melhor era dar ao diabo tristezas; que el-

le ni'ro ganhava nada com se mortitioar, e já. que

tinha vindo a Lisboa, e ora senhor de tão gran-

de herança, devia entrar em via condigna de si,

e dos bens rom que a fortuna o dotrira.

O caracter de Barnabé era t'rouxo. Nem

Corto, tratou de se inteirar na forma de entrar Aveiro nem Coimbra lhe poderam (lar aqru-lla

ns posse dos bens que o tro lhe havia deixado. fortaleza varonil, que mui naturalmente outra no

cluir a sua missão no proximo futuro anno de

1864; de modo que na sessão legislativa de 1865

poderá o prrjecto ser submettido ai. approvação

do parlamento.

Da parte de S. lli. El~Rei foi mandada lou-

var a mesma connnisaño pelo zelo e solicitnde

que tem mostrado em levur a cubo um trabalho,

que tanto deve aproveitar á. nnçi'ro, e cuja con-

clusão é por todos ardentemente desejada.

l)l3~'(l›ll muito que era geralmente reconheci-

da entre nós a promulgação de novos codigos;

nem nós sabemos se em uma naçi'ío podera haver

rreceSsidade, que mais promptamcnte deva ser sa-

os escandalos do governo, quando toda a populzr

ção de Lisboa procura divnrsõcs tora da cidade.

Depois, tem a prn'ticularidadc de cmbirrar eXa.

ctarncntc com as mesmas pessoas, a quem é (los-

ntl'ecto o iornal, cujo crn'rospondontc é; o que tr-in

utn grande mori-vimento, por' cama du aflinação.

Mas não é só isto. D'ontre essas pessoas cs-

0olhe de ordinario, para. d'cllns se occupar em

suas cor-res¡mndcncias, as que estão mais directa

mente em I'elnçiiu com cousas d'Avciro. Assim é

que, na alludida corresponderncia, elle dubica cum

os srs. Luciano de Castro, lllcnrlr-s Leite, gover<

nador civil Taborda, o padre Estimado, pessoas

tisl'eita, que a de codigos em harmonia com os cos- que ultimamente teem merecido ao «Campeão»

turnos, propensõca e estado de civilisaçiio dos po-

rca, tendo sempre em vista ns prescripções da ph¡-

losophia do direito, e os principios da. equidade.

especiacs attcuçõcs.

D'esta voz é ccnsnradoc sr. Mendes Leito

por haver votado a favor dos corn contos destina-

Essa necessidade foi lembrada nas Côrtes de dos o pôr termo rt questao Penafiel. S. ex.“ de

1822, assim eomo nas de 1826, e na Carta Cons-

titucional pronrottense, ou notes determinou-se

que se procederia_quanto antes d sua confecção.

Mas apezar de tudo isto, apenas possuimos

os codigos commercial, administrativo e pcnnl,

e esses tam irnpcrt'citos, que urge tratar-so seria-

mente e sem demora de¡ os rr-l'ornnu'.

certo nito carece de declarar no correapoudenlc

da capital qnaes as rasõus que o obrigaram a vo-

tar aSRirn. Não podem todos seguir a mesma opi-

nii'to n respeito de nm dado objecto. O sr. Men-

des Leite votou como entendeu.

Qurnrto ao projecto dc lc¡ relativo a caixas

economicas, bom sabe o correspondente em quo

Do codigo r-ivil sóvnnri tarde se cuidou, e alturas da sessão o sr. Mendes Leite foi tomar

ainda está-em projecto, poisto que não deva tar-

dar muito que appareça.

Quando todas, ou qunsi todas as nações ci-

usscnto nas camaras, e- as importantes questões

que de entr'ro até o tim do :uma ahi se tractaram,

e que absorveram todo o tempo. Demais, bem

vilisadas da 1,nroprr c da America possuem jri. sabe que, se into é motivo para censura, ella não

seus codigos civis, e muitos d'cllcs sabiamente

elaborados; quando até o Brazil, esse ilnpol'io

nascido homem, que em tantas cousas se nos

cabe exclusivamente no sr. Mendes Leite: havia

bi mais quem o podesse fazer.

E se unicamente teve cm vista estranhar

arantaja, e que, lillro activo o laboriuso, couro que o sr. Mendes Leite niio usasse muitas vozes

que envergouha e caladamcnte censura, pelo seu

desleixo e inercía, a nação que lhe deu ser; quan-

do :ac- o Brazil, dizemos, está em vesperas de ter

urn codigo civil, ainda nós o não tomrml ainda

nós estamos rogondo polos velhas ordennções do

reino, legislação sediçr, doliciente e em grande

parte alterada e acrescentada por ¡nnnrncras leis

ostravagantes, que por um lado são ditlir'eis de

conhecer integralmente, c por outro de combinar

e hm'nronisarl

Dle<ta falta não poderão jamais ser plena-

mente absolvidos os governos anteriores a 1850,

l

da palavra, dir-lhecmos que muito boa gente vao

a S. Bento, que se nilo cança em discursar, e

nem por isso deixa de vir de h'r corn a conscien-

cia de ter desempenhado bem a sua missão.

l'or ultinro, o correspondente do ¡Campei'rm

previne o sr. ministro da justiça 'de que dove ter

a maior reger-va com os srs. Mendes Leite e Lu-

ciarro de Castro, prolectores do sr. padre Esti-

mado, segundo ollo. E' ocioso a prevenção. O sr.

Gaspar Pereira da Silva sabe muito bem de quem

deve ncautellar-se, o não descerrhoce que aquclles

dois srs. deputados são sujeitos de muito más ma_-

oom quanto possam até certo ponto achar descnl- nhas.

pa nas nossas discordias civis.

Oxrrlá que a illustrada eommissão rovisora

rri'io remittu cousa alguma. da sua actividade, pa-

ra que em breve possamos ver prehenchida tam

grande lacuna, e apresentar um codigo, que ni'to

(ler-tdign. do grau de civilisirçao a que havemos ehe-

gado, ainda que mui vagarosamente.

_-.---_

Se elle havia dc ignorar similhrmte cousa l

Sc s. ex.“ carcccsse de se aconselhar com al-

guem a respeito do despacho do sr. padre Esti-

mado, e a respeito de tudo, sobre que se pode

aconselhar um ministro, a. quem deveria dirigir-

se para case tim era aos correspondentes do ¡Cam-

peiios enr Lisboa, e. . . vamos tambem dizer qrre

se dirigisw s. ex.'l ao reductor do mesmo jornal;

mas é escusado: o que disser um correspondente

- O «Campeão das Províncias» tem a habili- do «Campeão» pôde' timer-se de conta que o diz

dade de arranjar sempre em Lisboa correspow

m

peito do homom,quando se vê apartado dos seus,

e tem a certeza de que é 'unico e sem ajuda a

pugnar contra os tropeços da vida.

() bacharel conseguiu reSolvêl~o a mudar de

o redactor.

nas respondeu ás perguntas que as irmas do dou-

tor Jacinter lhe dirigir-am.

No tim da noite, depois de Barnabé se hn-

ver retirado, ao dobrar do crochet, as meninas

poisnda, e Barnabé hospedou-se, como disse, no Barros discutinm n'estes termos e pessoa do meu

hotel da Europa.

Em quanto corria com a habilitação, o ad-

vogado prestou a Barnabé, ou antes, obrigou-o

a acceitar varias quantias. Fez mais. Andou corn

o moço por casas de alfaiates e mais rrrtitices que

se encarregam de nos transligurar, tudo com o

Íirn de o desviar dos tristes pensamentos que 0

offligiam.

Vestido Barnabé, deu-lhe a entender o nd-

heroe.

-A faltar verdade, Nini, dizia Roaalina, o

novo amigo do nosso mano Jacintho não me pa-

recerr tito interessante como elle o quiz pintar.

_E tens rasño, redarguiu Eugenia, não

deu palavra em toda a noite.

-De mais n mais, utalhou Angelica, sem-

pre que olhava para nós, córava.

_Tambem tu, Bibi, lhe tornou Carlota,

vogado que rnrrito folgaria de o apresentar a nuas* imaginas que todos os homem córarn.

irmãs. Rogeiton Barnabé o otl'erecimnnto, mas

não pôde esquivar-se com razões que o advogado

não destruisse logo. Foi tratado entre ambos que

_Cd por mim, disse Ermelinda, não o vi

córar; e, ao contrario das nmnas, Ípareceu-mc

muito bem. E' rriroso, e não se me gurou que

este o viria buscar n'esse mesmo dia ri noi- Beja tolo.

te.

Não faltou o advogado , e Barnabé acompa-

nhou›o.

Aa irmas do sr. Jacintho de Barros, tal era

o nome do bacharel, receberam o moço, confor-

-Que admira isso, retorquiu Rosalina, se

tu sempre assim foste, facil e precipitada em teus

Jurzos.

-Serei, mas poucas vezes me engano.

Se Vas¡ por esse caminho, pouco te falta pro

me lhe havia dito o irmao, com muitos carinhos ra estar apaixonada pelo sr. Barnabé.

e calor de simulada amizade.

Barnabé conservou-se toda a noite domina-

do da sua habitual tristeza, fallou pouco, e ape. (Archivo Pittoresco.)

-Descarrça que não irado ser como tu dizes.

.4 ns'rnscs ne MAGALHÃES.
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-Duixamoa dito atraz, que os premios são

mais necessarios nos prepm'atorios, para os estu-

dos superiores, (lu que nestes; asserçño de facil

dcuioiixtraçñov..porque, como todos sabem, esta

cpocha em '-'qlu't sc esttyltun osprcparatol'ios, é o

tempo em¡ newêmanecbos mais' se“ entregam ao

tlesvario i' 'nn-atos; é esta uma cpoclnl, em

que Int-Nr1 't os instantes de reflexão são

como n ?Wu-'e pamigoira luz do rchnnpago;

epocha em (fieqnitnralmento eedcmos as seducçõos

e attractivos do encanto, que a acompanha, o ot'-

fereccmos os olhos Li. mag¡ -a venda das illu-

sões.

.Em rpautowque aos superimres'ja o estudan-

to esta n'nma edndn em que a reflexão regula os

desvarios do espirito; Nessa edadc já se lembra

d-'uuMmilianuB tem de wru- com .os fru-

ctns do seu estudo, cqne anbcla pelo ver em seu

seio; e porque esse estudante ja passou pelos tra-

balhos das aulas preparaterias, sabe os saeriiicios

e vigiliag_ _que ,lhe custaram, e portanto assenta,

que não devn inutilisnl' cases trabalhos; e com

esta ideia sacrilica-se aos estudos subsequentes

com mais assiduidade, para completar Com mais

presteza os antecedentes. Além d'isso os estudos¡

superiores são ordinariamente menos custosos e

exigentes, do que os outros, e portanto mais fa-

ril u, attracçi'io a elles c a applicaçito menos custo-

sa e ropngnunte.

E porque iinalmentc nesta cdade, havendo

um juizo mais maduro, ja o estudante pensa e

raciocina acerca da vaidade das cousas teinpo~

ritos que com o mesmo sabio acabam, o fita os

olhos nas eternas, que o tomam inimortal, o con-

clui', que só a virtude é innnortal, como jii ha

muito disse um poeta:

  

  

Omnia cum percam, est virtus sola peremu's

Hace inimortules redderc sola. potest.

A necessidade, pois, da instituição de pre-

mios nas primeiras aulas é evidente; todos conhe-

cem as Vantagens que sc podiam auferir da appli-

caçãb voluntaria dos estudantes. Conveneidos

diestiw, tambem um dos srs. professores do lyceu

d'eista cidade, nos disso em conversação particu-

lar, quanto ellos inHuiriam no adiantamento da

mocidade, e por essa occasiño disse que para o l

seguinte, anno lectiVo havia de haver premios,

,dizendo do que estes constavam, mas que era

.preciso para os poder conseguir serem matricula-

dos ordinarios, muitos se matricularani como or-

dinarioa illndidos pclus scdnções da esperança,

mas no fim do anno. . . . . não se reulisou a pro;

messa, foi burla, e nada mais; pois (l'ulguus sa.

bemos nós que se distinguiruni mais, mas ni'io ti-

veram um reconhecimento ao menos: e asnm tem

continuado nos annos posteriores; porém temos

fé, esperamos firmemente em que o illustrado cor~

,po docente deste lyceu, e o seu dignissimo reitor

hão de obviar a esta falta, pois não siio precisei!

.grandes sacrilicios para n remediar; basta, como

temos dito, um diploma assiguado por todos os

professores do lycen; a vista sómente desta espe-

cie d'attestndo ue se passa ao estudante, póde

suscitar lhe grandes cstimulox, e lcval os a maio-

res comniettimentos.

j Ha estabelecimentos, onde com esta fraca

homenagem ao Incrito se tem tirado proficuos

resultados. Unam-se, pois, o esforcem~se todos

,para este tim de maxima utilidade, a geração pre-

_sente eoroara de bons resultados os sacriiicios fei-

tas, e a posteridadc agrudeeida abençoara a vos-

.aa memoria. .

_ Nos estudos ecclesimticos do mesmo lyeeu,

1ambem havia aquella instituição, porem alguns

annos tem deixado de usar d'clla, e o proximo

pretcrito foi um.

_ Não sabemos a rasi'io d'cste desleixo, e de

quererem olvidar aquellc meio, visto que elle não

importa despezas pecuniarias. Ao dignissimo sr.

Dr. Vigario Geral ousamos pedir encrgicnmente,

_que não deixe cair no abismo do esquecimento

aquelle importante nso do seminario, que_tem ser-

vido de muito e lindo continuar, se se for niellio-

rando. Hoje mais do que em outro tempo é pre-

ciso que o clero seja o mais illustrado e virtuoso

possivel, para o que se lhe não devem escassear

os meios.

A. F. A. C.
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PARTE OFFICIÀL

Ill-Istqu do re|n0.-Decreto de 25

do corrente, approvando o progranuna para re

guiar o cereinonial da sessão real do encerramen-

to das oôr'tes no dia 30 do corrente. '

Anuuncio da exprcsisa prohibiçi'ío da entra-

da no palacio das côrtes, no dia 30 de junho

(hoje), a nem so não apresentar munido de bi-

lhete de a missão.

Relação n.° 7 das pessoas a quem pertenceu

a medalha de D. Pedro 'e D. Maria, por servi-

ços civis.

nllnlsterlo da Instituir-Despachos,

por- decretos de 23 do corrente, apresentando va-

rios presbyteros em diversas igrejas da diocese

do Porto.

I Ministerio da fazenda. - Lista de

bens do hospital de Rana, situados nos concelhos

-le Torres Vedras e Mafra, os quaes hão de ser

:n'rematados no thesouro publico cm 3 de agosto

proximo.

Relaçiio de emphyteutas a quem foi conce-

dido remir nm. que pagavam á ñizenda nacio-

-llllL

Ministerio alas obras publicas. -

l'ortaria circular, de 22 do corrente, aos gover-

 

nadores civis, dcclul'MIdu-lhes que (le ora Arauto 'l

os depositos relativos a qualquer empreitada g0- i

ral de obras publicas seião feitos unicamente no

cofre centra-l do districto em que se efl'eituar a

'arrmnataçño, devendo só ell'oituar-se na junta do

,credito publico os depositos respectivos ás em-

preitadas adjudicadas no district» de Lisboa.

l'urtatia da uiesnni data, declarando ti. com-

panhia real de caminhos de ferro' portnguezes_ u

forum porque devem ser construídas as pontes

para passagem de caminhos municipaes sobre a

linha ferrca. °

(Diario de Lisboa de 2G de junho.)

Mem_-

TRIBUNAES

Supremo tribunal de Justlça

:Sessão do dia 26 de junho

.Distribuição

10344-Reo0rrcnte a F. N., recorrido Fran-

cisco (los Santos.

10344 A-Recorrente a F. N., recorrido

Francisco José -de Sousa Pereira.

10344 B-_-Recorrente a F. N., recorrido

Antonio de Padua e Silva; relator Sequeira Pin-

to.

10345-Aggravante José Antonio Marinho

I da Cruz, aggravada Clara Eusebia Carolina Ma-

chado; relator Magalhñe.

Julgamento

IOOIG-Rccorrente Antonio José Pamplona

e mulher, recorrido Francisco Antonio Pamplo-

na; negou-se a revista. ^

10144-Rccorreute Francisco de Salles Bar-

_ bosa e Lemos, recorrido Francisco de Salles Bar_- ,

* hosa Albuquerque Junior; negou-se a revista.

9128 -ltecorrentc a li'. N., recorrido Domin-

gos Augusto da Silva Freitas Menezes e Vascon-

cellos; não se julgou. _

9850-Rec0rrcnte Antonio Manoel da Silva

Pinto Almeida, recorrido Manuel Pinto e Vascon-

› ccllos; niio se julgou.
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CHRONlCA DISTRICTAL

Dizoi, eleitores do concelho d'Agucda, que

signilicaçño se deve dar ao empenho do sr. João

Ribeiro cm ser presidente da camara, quando, co-

mo sabeis de tal logar, além de não offerccer pa-

ga lcgnl,'só nascem trabalhos exocssivos, e des-

pendiosos, quando quem o occupa mostrar solici-

tudc, zêlo e actividade no cumprimento da lei?

Doscnganac-vos: os seus lina são bem sabi-

dos. E' preciso cuidado com as suas boas "nanot-

ras; por que isto não é mais que um disfarce,

com que dissimula sons inteutos.

Nunca, absolutamente nunca, deis credito as

traças que elle engenha para chamar a vossa at-

tcnção sobre as exigencias, que á primeira vista

parecem repassadas de rasão o de justiça, mas

que, ponderando-se com alguma reñcxao, pcrdcm

i a mascara, que lhes da um exterior ti'io (lili'eren-

i
i

te da realidade eapreseutam então a sua genui-

na expressão.

Tendas uma cadeia immensa de factos na

historia da sua vida, que provam exuberante-

mente o que vos assevero.

Fazei por vos leuibrardcs do tempo em que

elle foi chefe d'um batalhão, que houve em' Ague-

da, e vêde se não é licl o rctracto, que d'clle aca-

bo de fazer. ' .

Uns deixavam suas mulheres e seus lilhi-

nhos, para escaparcin á ”imigração, que lhes ia-

zia, passando as nontes inteiriçados com frio, e

tisnando as faces no tempo do calor em desabri_

dos ermoa!

Outros sulcavam as ondas do bravo Atlanti-

co para pouparcin a indignação, que lhes gerava

. o chispar de colera de seus olhos, preferindo as

cahnOsas e estranhas plagas d'America aos tem-

l perados e deliciosos climas de Portugal!

  

10227r-(Deserçiio) Recorrente viuva e filhos i

g de Francisco d'Almeida Ramalho, recorrido An-

tonio Lopes Guimarães, não se julgou.

IOOUO-Recorrente o Consul de S. M. britan-

nica na cidade do Porto, recorrido Joao Nunes

da Cunha, relator visconde de FUI'HOS; adiada.

  

Para a. sessão de 3 do corrente.

10l94--Rocorrente a F. N., recorrido Ma~

nOel Lopes; relator o conselheiro Cabral.

QÕÕQ-Rccorrente FrancisCo Antonio Pires

Serra, recorrido Antonio Cardoso de Faria Pinto;

relator visconde de Fornos. '

10251-10251 A - (Deserçño) recorrente a .

' tantas oppressões, se não para pôr em acção o
Emilia Candida ,Alves Ribeiro de Noronha; recor-

ridas as religiosas do convento de Sant'Anna de

Coimbra; relator conselheiro Silveira Pinto.

lOl47-Aggi'aViiritc Antonio Gerardo Mar-

tins de Carvalho, aggravado o ministro e inezn-

rios da Ordem Terceira de S. FrancisCo da cidade

do Porto; relator conselheiro Silveira Pinto.

 

Relação (Io Porto

Sessão de 30 de junho

DISTRIBUIÇÃO DE CAUSAS

Appellações cíveis

Porto-José Maria de Azevedo e Gama,

contra D. Guilhermina Augusta de Magalhâe;

juiz Barbosa;

Vianna-_0 padre Antonio Gonçalves Sei-

xas, contra Antonio Francisco Alves Paradclla;

juiz Pinto, escrivão Albuquerque.

Santo Thyrso-Antonio Joaquim Gonçal-

ves e mulher, contra Custodio José da Silva e

mulher; juiz Abranches, escrivão Cabral.

Porto-0 visconde de Vilarinho de S. Ro-

mão, contra as religiosas de Villa Nova de Gaya ;

juiz Lopes, escrivão Sartm-.nto.

Porto-D. Anna Amalia de Sá Pereira Fer-

raz marido e outros, contra José Maria de Sá Pe-

reira Ferraz c mulher; juiz Baptista, escrivão

Silva Pereira.

Santo Thyrso-(Casamento) Maria Francis-

ca, contra Antonio Dias; juiz Velloso, escrivão,

guarda mór da Relação.

  

Outros, enilim, sumidos nas escuras e hor-

rendas sombras d'unia Inannorra immuuda, eram

escruciados por um martyrio prolongado, ein-

quauto se não fardasscm a expensas suas, o que

muitas vezes so viam em absoluta impossibilida-

de de fazer por lhes laltar o dinheiro, com

que haviam dc custear essas novas despezas,

que- sabe Dens_muitas vezes multiplicavam

a fome e a miseria de seus lilliiuhos queridos!

E elle, elle, o sr. João Ribeiro, niío deixa-

va nunca aninhar no seu coração endurecido e

petrilicado estas scenas tristissimas, capazes do

partircm um coraçao de ferro. ,

As mulheres enviuvavam, es paes choraram

a falta de seus iilhos, os lilhos brincando no re-

gaço de suas miles gritavam pelos paes, brotan-

do-llies dos olhos lagrimas de golpeadoras sauda-

' des, e a agricultura luctava com grandes diñieul-

dades, por causa da escassez de braços!

Era só desolaçño, e miseria extrema! E quem

era a causa dc tudo isto? E para que serviram

maior dos despotismos? Para que perturbava o

sr. Joao Ribeiro a paz e felicidade de todo o con-

celho, sem ter outra paga mais, que o odio, ou-

tro galardão, que o aborrecimento, outro premio,

que a opinião advcrsa de toda a gente?

Para que l'oi tanto afun, e tanto traballio, se

disso não rcdnnda 'am em favor da sua 'pessoa fa-

bulosos interesses?

Vós bem sabeis para que isso era, e entao

tende cuidado, desConIiae mesmo d'aquclle zêlo,

que distiirça os seus projectos.

Ha bastantes annos que a camara não tem

feito ao concelho um niellmrainento, que seja di-

gno de tal nome, apesar das avultadas rendas

niunicipaes.

Quando despontar nos horísontes da espe»

t rança, que todos temos, o g'aude e desejado dia.

|
' das eleições, aparelhae-vos, eleitores, eom todas

as t'orç:w,"do que poderdes dispor para todos sup-

plantarmon a grande anomalia, que, ba muito,

se enraizon no* poços ll|||l|lclpit('3, fazendo vin-

gar luna. lista de homens illustrados, independen-

tes, ceiiscienciosoa, imparciaes, rectos, e livres da

=lepru, que tem sempre gangrcnado qnasi todas

i

ç
l

as camaras do nosso concelho. Só assim é que po-

deremos dar começo aos gi'andiosou commetimcu-

tos, que nenrsequcr nunca estiveram em proje-

cto.

Miseravel é a situação da camara do conce-

lho.

' Como vê que está perto o termo da sua vi-

da, não cessa do fazer tropelias de toda a quali-

dade.

Na funcçi'io do Corpo de Deus, em Agucda,

Porto-D. Maria\ Joaquina de SO““ CYP' 5 e em toda a parte, é d'uso e costume oli'erecer

ne, contra Francisco José de Oliveira e mulher ;

juiz Martins, escrivão Albuquerque.

Melgaço-O padre Joao Antonio de Castro;

centra Antonio Luiz de Castro; juiz Gouvêa, es-

crivão Cabral.

Barcellos-Antonio Baptista Martins e mu-

lher, contra Manoel José Figueiras e outros ;juiz

Oliveira, por impedimento Almeida, escrivão Sar-

mento.

Aqqrauos .

Fafe-Joni Fernandes, contra o ministerio

publico e outros; juiz Seabra, escrivão Silva Pe-

reira.

Braga-Jeito Antonio Rodrigues, contra as

religiosas do convento da Conceição; juiz Lima,

escrivão Albuquerque. -

Julgamento de causas ascignado para

o dia 6 de julho

Appellações crimes

Porto-_Francisco Ribeiro, contra o ministe-

rio publico e outros. ~

Moncorvo-O ministerio publico, contra Ma-

noel Correia.

l

o presidente da camara ao cavalheiro mais digno

í 0 estandarte do mesmo; porém o presidente não

entendeu asizim, e inverteu a ordem das Coisas,

que a pratica de longos annos havia sancciona-

do.

Não posso deixar d'erguer nas asas da nd-

miraçi'to o sr. presidente por tão sabio, como jus-

to procedimento, com estes dois versos do Man-

tuano.

Oh! mílu' am lõnge maneat

para ultima.: vitae!

Spii-itus, et qiuiiitum sat tua

dicere facto!

Porque merece isto tudo.

~ O sr. presidente, tendo os exm.” lilhos do

Br. Visconde da Borralha, e s. ex.“ o sr. José

Bruno de Cabêdo, as pessoas mais dignas, e de

maior respeito, entregou o estandarte ao sr. Joi'to

Ribeiro, e mandou convidar o sr. José Bruno ps~

ra uma insignia de segunda ordem. S. ex.“, co-

mo é um cavalheiro muito pundonoroso e de re-

conhecida honra, negou-se tornnilniente ao convi-

te, que lhe lizeram, porque julgou a sua digni-

dade muito ferida. E com rasâo! Só um presiden-

te, aferido pela cravcira, que aforiu o ar. Joné

Ribeiro, podia preferir o sr. João Ribeiro ao sr.

José Bruno.

E' sempre a Inesma gente.

Damos os nossos sinceros parabens ao srs.

José Bruno pelo modo lionrosii, com que casti-

gou o procedimento baixo do sr. presidente.

Aonde se viu i-tn? Só em Aguada. Por mais que

se cancem, nunca reetaurariio o quadro denegri-

do da sua vida. '

Fomos extensos n'estas duas chronicas, por

causa de se nos aggloiuerar matcria,qne por cer-

tos inotivos,'niio podemos mandar antes.

Coucelho d'Agueda, 19 de

junho de 1803. as e m
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EXTERIOR
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Dos jornaerrecebidos liontem copiamos o so-

guint 1:

Londres 22. -O ;xDain-Nchn defende a

proposta de mr. Fostcr,declarnndo que a Inglater-

ra não deve reconhecer a soberania da Russia'mt

Polonia.

Diz o «Times» que a Inglaterra não quer

hir além das observações diploniatieas dirigidas a

Russia, por não ser agora a opinião publica o

mesmo que na guerra da Crimcia.

O «Times» não approva as propostas do

mr. Fester se* não t'az a guerra.

Cracovia 22.-N0 palutinado de Kalisch a gen-

darmaria politica a cavallo encontrou um destaca-

mento do cossacos porto de Wario ; os 'cossacos

foram batidos com uma perda de 30 homens.

Paris 22.-A ¡Putl'iun diz que o governo

não se occupa do nenhuma negociação relativa á

questao da Saboya, como pretendcram alguns pe-

riodicos. '

Idem 23-A «França» indica como proxi-

ma uma moddieaçao ministerial.

Mr. Billanlt lieura com uma pasta o além do

isso encarregado de defender a politica do impe-

rador.

Os jornaes d'hoje fallando de Commonfort

dizem que licenccou todo o seu exercito excitan-

do-o a formar gnerrilhaa.

Londres 23-Lord Palmerston deu conheci-

mento á. 'camara das sois propostas feitas á Ras-

sia; são as seguintes:

1.' Amnistia geral e completa.

2.' Representação geral sol) as bases do

tl'artado de Vienna.

3.“ Administraçao exclusivamente polaco.

4.n Liberdade do consciencia e garantias á

religião dos polacos.

õ.“ Uso do idioma polaco para a educação

popular e as transacções publicas.

6.' Novo systcina de cunacripçño.

Bruxcllas 23-0112¡ dos belgas mandou aos

ministros do Brazil e de Inglaterra a sentença

arbitraria que llm foi pedida para regular a ques-

tão entre os dois paizes. Acredita-se que a

sentença ó mais favoravel ao Brasil que á. Ingla-

terra.

Paris 24-0 «Monitor» d'lioje publica a mo-

dilicnçño ministerial. Mr. Billnult foi nomeado

ministro (Postado, Baroche da justiça, Boudetda

governação, Duruy d'instrucçao publica, Behio

do fomento. 0 ministro Rouher passa para pre-

sidente do conselho d'estado.

Por um decreto as t'uncçõcs do ministro d'es-

tado licam reduzidas ásd'um ministro sem pauta.

Uma nota eXplica o tim da inodiiicaçño ministe-

rial destinada a organisar mais Bolidmnente a re.

presentução (ln Petlaalllellto (lo glivel'no nu“, lts

camaras sem alterar 0 principio constitucional que

faz os ministros responsaveis só ante o impera-

dot'.

anin 24-Um despacho do Roma annnncia

que por ordem do general Duuiout a gendarine-

ria francesa prendeu os cheios de bandidos Stra-

menga e 'l'ristany.

Londres 24'-Lord Normamhy queixa-sa dit

apathiu do governo, na questão do inglcz Bishop,

ociideinmulo pelos'tribuuaes de Napoles.

0 conde Russell respondeu que em attençiio

tis circnmstancias actuaes da Italia não se pode-

ria indultar por em quanto o iuglcz Bishop; po-

rém que na primeira occasiiio seria posto em li-

herdade.

Mr. Cochrane annnnciou na camara dos

cenimuns que proporia "uma emenda á. moção de

Inr. Hernesney, pedindo que o parlamento se pro-

pronuncie pelo principio da não intervenção.

As noticias de Nova-York alcançam a 13.

Segundo as noticia¡ do Sul, o general Pem-

berstou tinha declarado que podia manter-se em

\Vicksburgm

Johnston organisa forças para ir em seu soc-

Corro. Todos os cidadãos na Pensylvania (le 18

a 60 annos não chamados a defeza da patria.

Os agentes da conspiração foram expule

da Indiana, onde continua reinando grande 'agi-

tação.

Vienna 24-0 projecto de mensagem da ca-

mara deve tocar tambem na questão polaca.

Varsovia 24-A noticia da 'derrota do um

destacamento de cosaacou pela geudarmeria da Po-

lonia não está confirmada. A dita gendm'meria

nao existe senao nas povoações clandestinas (“3)

da junta revoluciomiria, que quer fazer acreditar

á Europa na existencia d'uin governo nacional

completamente organisado na Polonia.

S. Petersburgo 24-Hojn foram entregues

ao principe Gortschakod' as notas das tres gran-

des potencias sobre a questão polaco.

Paris 25-0 ministro do interior dirigiu aos

prefeitos das províncias uma circular sobre as ul-

timas eleições.
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vcs; nilo sabemos ainda como será feito o novo

serviço do correio para aqucllc ponto.

Ladrões capturados. -Uiz o «Com-

mercio do l'orton, que o sr. rcgcdor de Santo Il-

defonso, capturou auto-homem i¡ meia noute, n'n-

Ina casa da rua dos li'crrciros, onde estava escon-

dido, ltllt individuo por nome José de Carvalho,

lia pouco chegado do Brazil, c que ultimamente

roubou um riilogio o cadeia do ouro, no valor de

8543400 réis, ao st'. José Joaquim Alves de Son--

sa. › ~ _

Foram tambem presos pela policia de Gon-

domar, os ladrões que no domingo, 21 do corren-

tc, roubarinn a um lavrador da frcgneziu do Jo-

vim, d'aquello concelho, 19543500 réis, em dinhei-

ro de ouro e. prata, nalguns objectos de ouro.

São dois jornalciros que tinham sido criados

da casa, e~ se appellidalu um Falhas e outro

Maia. _

Appareeeu, ainda parte do roubo n'um escon-

derijo. ›

Despedlda.- Em seguida publicamos a

que o sr. Francisco d'Amaral, capiti'io de caçado-

res nÃ° l, destacado nesta cidade dirigiu aos avei-

rcnscs.

As eXL'ellcntcs qualidades civicas do sr. Ama-

ral, o o seu comportamento militar inexcedivel,

dito-lhe um logar distincto entre os seus camara-

das ; e nós admiradores sinceros das sims virtudes

testou¡tinhamos-lhe o sentimento que s. a.“ e os

seus sol-lados deixam aos aveirenses.

«Mais uma vez campro com meu dever para

.com os obseqniosos habitantes d'Avciro, dizendo-

cllien=adeus=; e, grato as suas aÍl'cições, offere-

«ço-lhes no Porto os meus serviços.

«Dc todos levo recordação e saudades: assim

ao cumprimento militar e o tracto social que usei,

eo os meus soldados, possam deixar na memoria

!deste bom povo, satisfatorias lembranças, sc fo-

ll'elll merecidas »

¡Francísco d'Amaral

«Capm de Caç. 1.»

Estatlstlea dos homens lltteratos

d'EIlo.-Desd_e o anno de 1780 até 1863 tem

havido na villa d'Eixo, concelho d'Aveiro, as se-

guintes pessoas com habilitações littcrarias:

Dois doutores de capello, um em philosophia,

e outro em direito - 2 licenciados, dos quaes um

foi desembargador no Rio de Janeiro, e outro

provisor em Aveiro -- 14 bacbareis formados em

canones e direito, dos quaes foram 4 juizes de

fóra -- 6 bachareis formados em medicina -- 30

ecclesiasticos, sendo l bispo, 1 geral dos carmcli-

tas, 5 frades, 2 concgos, 2 nbbades, 1 vigario_

3 professores de latim (alem do 2.dos ditos ba-

chnreis, que tambem o fin-am) ~ 7 profesmres

de ensino primario '- 1O juizes de fóra do julga-

'do d'Eixo - 7 reitores -- Somma 71 pessoas,

das quaes 47 eram naturacs d'Eixo.

Para o futuro om outro igual numero d'un.

n08 haverá luna décima parte, attcndcndo :ts dif-

ficuldades que se estão creando na instrucçào

publica?

Desastre. -~ Deu se na terça-feira. um

lamentavel desastre com um rapaz d'esta cidade,

por nomc Augusto Lumeiras, empregado como

vigia nos trabalhos do caminho de ferro.

Dois homens já. velhos o de poucas forças

carregavam um carro de rails para o asaenta-

mento da via ferrea; os homens não podiam, e

_Augusto quiz ajudal-os; mas no momento cm

que elevavum um dos rails, os velhosl'alsearam,

o deixaram-no cahir sobre a cabeça-do desgraça-

do rapaz que ficou logo quasi morto. N'esto la-

i'nentavel estado foi conduzido ao hospital d'esta

cidade, onde expirou, hontem, pelas 11 horas da

manhã.

O sr. Valentim de Mazadc mostrou todo o

desvelo pelo ferido, mandandmo tratar de modo

que nada lhe faltasse.

Ha homens c até familias a quem a Provi-

dencia marcou com o ferrete da desgraça, e ni'io

ha que fugir it triste sorte.

Constava a familia Lameiras de 2 irmãos e

3 irmãs.

Augusto acaba pelo modo que deixamos nar-

rado: morre o irmão no degredo ainda muito mo-

ço: ó victima do primeiro parto uma das irmiIs:

e outra é abandonada pelo marido pouco tempo

depois de casada:

Augusto Lamciras teria 20 annos de idade;

era orphño do pac e mãe , tinha bom comporta-

mento, era bem quinto, muito laborioso e servia

actualmente de amparo ii. irmã abandonada pelo

marido e a um filho (festa.

Desmazelo cansar-arto. T- Consta-nos

que se acha arrombada o cano que conduz a agua

tt fonte Nova, para com n. mesma ser regada a

propriedade d'um inquilino.

Nite baste a agua ser pouca, senão ainda

permittir-se que n dosviem do seu destino, assim

como consentir-se que o“ cano esteja exposto as

iminundices que lhe quizerem lançar.

~ Haia mais zelo.

Não sabemos tambem a rasito porque se nâo

mandam limpar o arcar a rua quo conduz ao

cemiterio d'osta cidade e as do proprio cemiteric.

Se da receita do municipio crescerem algu-

mas migalhas, Vejam se as rcpartcm por aqui.

Nilo gostem tudo com o jardim.

Ha tambem muitas pessoas que gostam de

ir passear ao cemiterio,e doe-lhes ver o desmaze-

'lo que por nli vai.

AI touradas-Os nossos estimados col-

' Fogos do Porto admiram-so de nós nos enthusias-

marmos e de lamentarmos ter tindado este de-

vertimeuto, taxando-nos de barbaros, anticivili-

zadorcs e nito sabemos que mais.

Conhecemos o brio dos portuenses. O Porto

quiz mostrar at capital que em sentimentos _de

humanidade nenhuma outra cidade a excodc. A'

parte o bom pensamento, é tambem uma questão

de capricho, que o seu amor proprio manda sus-

tentar. Pois se não fôra assim, os nossos respei-

tavcis eolh-gas acreditar-iam nos ti'io barbaros, e

não doscnlpariam a intenção com que applaudi-

¡rios'emt ordem de espectaculos?

Sc soubessem a falta que por cú. ha de di-

vertimentos publicos, sempre nos haviam de per-

mettir, que no menos. . . não cscabreasscinos al-

gllm que ¡lllllal'cclh

[festividade -Nodomingo proximo ce-

lchrar-se-ha ua parochial igreja de Nessa Senhora

da Gloria a festividade do Corpo de Deus, sahin-

do a sua procissão. Haverá sermão de manhit e

de tarde, sendo oradores n'esta o revm.° conego

José Joaquim de Carvalho e Goes, e naquella o

rev.° José Tavares Pinheiro. A musica é a do

sr. Valerio.

__.-._-_-_.

l
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CORRElO

Agora que findaram os trabalhos parlamen-

 

tares entra o governo no periodo menos afauoso

da sua lida governativa, e livre iii. dos tropeços

e das artimanhas com que uma opposiçito sempre

facciosa procurava empccer-lhe a marcha e deter-

minar-lho a existencia, vae applicar ao paiz o

benelicio das diversas leis que as camaras appro-

varam. '

E' certo que todos temos direito de pedir

contas aos governos dos desvarios e dos erros que

eommcttem no desempenho dos seus cargos; mas

quando qualquer situação mostra desejos de acer-

tar, procurando ao mesmo tempo dotar o paiz

com medidas de tamanho alcance social como as

que foram discutidas e approvadas n'esta legisla-

tura, esse governo encontrará. sempre o nosso

apoio, o de todos os homens sensatos, e que amam

a prosperidade deste povo.

Ainda na sessão do dia 30 do mez passado,

na camara dos dignos pares, foi approvado sem

discussão o projecto de lei que auctcrisa a funda-

çito do "Banco Alliança, no Porto; e bem assim

o do emprestimo de 12100 contos de réis para

estradas c 100 para reparos e conservação das

mesmas: o que uuctorisa a. reduzir os portes das

cartas estrangeiras: o que estabelece um imposto

sobre a circulação nos caminhos de ferro; o da

prorogação por seis mezes para a remiSsi'to de fo-

ros: o que diz respeito ao sêllo de 20 rs. para

os novos bancos: o relativo aos officiaes inferio-

res da junta do Porto : o que concede uma pen-

são a irmã¡ do major Vasconcellos ; e todas as

mais pensões votadas na camara dos srs. (lupu-

tados.

Pelas 6 horas da tarde do mesmo dia teve

logar a sessão do encerramento das camaras legis-

lativas, cujo discurso é eomc se segue: l
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«No acto de encerrar a presente sessão, si-

gnificando-vos quanto me praz sempre achar-nie

no scio da representação nacional, venho darwos

um publico e solemnc testemunho da minha sa-

tisfação pelo esclarecido zolo que no desempe-

nho das vossas importantes funcções haveis ina-

nifcstado n'este largo e laborioso periodo legisla-

tivo.

Em seis mezes consecutivos de aturados tra-

balhos parlamentares tendes eñectuado pl'ofllndtw

reformas na leagislaçiio, preparando novas insti-

tuições dc credito; adiantando o regimen fiscal

no sentido da liberdade; auxiliando a viação, cu-

jo desenvolvimento se apressa; melhorando as

condições da marinha e do exercito, tiio dignos

de todos os desvellos; presem-.iando o augmento

da publica riqueza,evidonte no acrescimo das ren-

das publicas; applaudindo o testemunho de consi-

dci'açño dado por uma grande naç'ño a um sagra-

do direito; adoptando numerosas e proñcuas pro-

videncias em (liVersas ordens do serviço; demons-

trando emlim como ó poderosa e cHicaz a livre

acção das instituições allumiada da intelligsncia

e incitada da dedicação. Completando a emanci-

pação da tel'ra, e logo 'tiicilitando-lhe o capital

que a fecunda realisastes um arduo e utilissimo

commcttimento, cujos immcdiatos beneficios a opi-

niito previa e uollicitava, cujos immensos resulta-

dos o futuro glorilicará.

Em mais modesto empenho provastes tam-

bem a Vigilancia do vosso cuidado, attcndendo

aos justos interesses das industrias typographi-

cas, orgãos por onde toda a ¡Has-tração se der-

rama, e :ts mais urgentes necessidades da alimen-

tação nos classes laborioms membros que activa-

mente dii'fundem a vida social. l

Approvando o orçamento do reino e o das i

previncias ultramnrinas, essencial dever a que

varias causas tinham determinado longa e funes-

tn interrupção, satisiizcstes a uma das mais gra-

ves obrigações constitucionaei, fortalecestcs os

fundamentos de toda a organisaçãa financeira,

remntastcs dignamente o que haveis feito, e o

que deixaes disponto.

Sc nem todas as propostas apresentadas pelo

meu governo foram discutidas e votadas, porque

mais não podia abraçar o tempo; copicsos ele-

mentos ticam já. para a proxima sessão e conlio

que não será ella menos aproveitada.

Grutas me torna¡ sobre maneira as manifes-

tações dos vossos nunca desmentidos Betltltnentos, ,

ao ser-vos communicath o favor com que :t Di- l

vina Providencia apprcnve auspiciar o meu real

consorcio, promettendo ao meu lar uma esperan-

ça, á corôa um herdeiro, as instituições um pc-

nhor. Intimas andam as felicidades d'estes reinos

e as venturas da minha dynastia, como teem si-

do eommuns as alegrias e as dores da minha fa-

milia eilo meu povo.- Com fé entranhada, com um

esperançoso fervor da religião santa do nossos

pues um honrada e acatada de todos,tirmemcnte es-

pcroquo Deus prosperc um acontecimento, que

o paiz aguarda com alvoroçqe o meu coração com

estreniecimento.

A's vossas casas e províncias padereis levar

a ufauia de terdes acrescentado á. historia parla-

mentar uma pagina memoravel a que fará juuti-

ça a posteridadc.

Está, encerrada a sessão»

No domingo 28 do nicz passado, foi o pri-

meiro comboio do Barreiro até. Badajoz. Foram

a convite da empreza dez cavalheiros de Lis-

boa.

Foram recebidos n'aquella cidade do reino

visinho por todas as auctoridades e uma multidão

de habitantes, sendo esperados á entrada do Ba-

dajoz por uma musica que. depois os acompanhou

na visita que lizeram ao estabelecimento da ci-

dade.

O comboio gastou nove horas a. percorrer

toda a linha, tendo algumas paragens nas esta-

ções.

O comboio que no dia 29 chegou do Crato,

trouxe 2:500 pessoas para Lisboa sómente dos

seus arrabaldes.

E' excessivo c movimento crescente de pas-

sageiros em todos os troncos da linha de ferro,

que no Ribatejo e Alemti-jo estão em circulação.

Em breve deve fazer-se em Almada a expe~

riencia de um pharol illuminado a pntrolille. Pa-

rece que as experiencias a este respeito feitas em

Inglaterra. e França não foram bem succcdidas.

Consta que -dcntro de pouco tempo se vae

dar principio aos trabalhos preparativos para o

estabelecimento do jardim zoologico e de aclima-

tação, que vao ser fundado na real tapada d“Aju-

da por iniciativa e protecção de S. M. El-Rei o

senhor D. Luiz.

No dia 1.“ do corrente devia scr feita em

Lisboa a inauguração do ason de D. Luiz I pa-

ra a manutençao e educaçao do creançm abando-

nadas, o qual é destinado a 9 crcanças do sexo

feminino, por dospov-'iç'ño testamentaria do com-

mcndador Manoel Pinto da Fonseca.

Foi julgado na capital por um jury mixtó com-

posto de G jurados portuguozcs e 6 ingleses, 0

capitão do vapor inglcz Rebecca, Thomaz Butler,

accusado de infringir os respectivos regulamen-

tos, alijando lastro na barralle Lisboa. O jury

deu o crime por não provado sendo o accusado

absolvido.

Continua a maravilhar os lisbonenscs o celc»

bre m'l'obata Blondin;

Blondin trabalha de noite sobre a corda com

- a mesma facilidade com que trabalha do dia.

O pas-eio sobre a corda com um carrinho

cheio de fogo artiticial, e a maromba tambem co-

berta de togo, e sahindo-lhe da cabeça um rami-

lheto de fogo, produziu um bello elfcito.

Tinha chegado a Lisboa noticia pelo correio

de que S. M. El Rei o ar. D. Foi-nando visitam

em França o jardim de nclimataçito, que está son-

do uma das maravilhas (l'estv paiz. S. M. ia acom-

panhado de Mr. de Drouyn (lo Lhuys e do sr.

visconde de Paiva. Durante a sua demorada vi-

sita provou os seus variados conhecimentos sobre

diversos ranms de historia natural, causando ad-

miração a differentes empregados competentes

n'essas materias, que tiveram a honra de o ouvir.

MOVIMENTO DA

BAlIltA D'AVEIIIG

Entradas en¡ -l de julho de

1863

PORTO.-Hiate port. «Nova União», m. J. F.

Mano, 7 pes, de trip., vazio.

Em 2

FIGUEIRA.- Cahique port. «Jesus Piedade»,

m. A. Gomes, 9 pos. de trip., pescaria.

PORTO.-Rasca port. «Correio d'Aveirn, m. J.

Simões; 9 pes. dc trip., vasia.

IDEM.-Cahique port. «Perola do Vouga», m.

J. N. Ramizote 9 pes. do trip., lastro.

Vento N. mar um pouco agitado.

--_.-__

ANNUNCIOS

 

revine-se q'ue ninguem compre a José

Soares de Freitas, de Eixo, metade de

uma terra lavradia, sita no valle do Espi-

nheiro, que se acha penhorado e sobre a

qual corre execução, promovida por Ma-

gníl Luiz da Silva Guimarães d'esta ,ci-

a e.

onde-se amp alal'ona de moer mi-

lho que pode ser puxada :an tio¡

ou rasca. E' muito segura, de e. -

cellente pau de freixo e tem pouco

liso: as pedras são tambem boas e

quasi novas..

Quem a quizer comprar derija-

se ap-escríptorio d'esta redacção que

.se lhe dirá onde pdde ser vista.

 

D'AVEHIG PARA 0 [th GRANDE

DG SUL

Vac sahír com brevidade o liri-

gue |th VGUGA, capitão Francisco Pe-

reira Coelho.

Recebe carga e pasSageiros. Tra-

cta-se com Pereira .t Filho, nn dos

Marcadores n.° ll. ›

   

Arrendam-se a quinta da rua

do Vento, e a casa do alto da

rua Larga - propriedades do

exm.° sr. Casimiro !Barreto

Ferraz.

v Quem pretender arrendar

qualquer das referidas propriedades, pode

dirigir-se a Luiz Maria Soares, procura-

dor do mesmo exm.° senhor.

  

ge algum sr. escrivão e tnbclliño carecer d'nm

pt escrevente ajudante liillc no escriptorio deste

jornal que se lhe dirá. quem está completamente

habilitado.

iron DA RGCHA SALGUEIRG.

abriu escriplorio de advocacia na

Praça do Commercio n.° 2.

 

pps»“A Mr.; z::
'u›_-l:

Vicente Breda, do Sudão.

em Aguada, tem para

- alugar, por preços com-

modos, um Inn calechc.

PORTO ILLUSTBADÔ

SEMANÁRIO PITTORESCO

Publicou se o 1.° e 2.o n.°' d'cste interessan-

te periodico, contendo o l.° n.° os seguintes arti-

gos: S. Ill. o Senhor l). Luiz I; A Cruz da Es-

meralda, romance; A camisa do homem feliz, fa-

bula russa; Aqueducto de Sertario em Evora.;

D. Pedro e l). Ignez de Castro, poesia; Tolen-

tino e Bocage; Os periodicos; Advertencia.. -

Gravuras: retrato d'El-Rei o Senhor D, Luiz;

Aqueducto de Sertorio em Evora..

0 2.° n.° contém os artigos seguintes: Ca-

pella de Carlos Alberto; A Cruz da Esmeralda,

romance; Uma Portuense Illustre; A Prudencía,

poesia; Phases do Amor; Canção Patrioticn, poe-

sia; Abnco; Charada. -Gravurau Capella de

Carlos Alberto; Abaco; Capitel da ordem Dori-

ca; dito da ordem Composite.

Cada n.° conterá uma ou mais gravuras.

Preços da. assignatura.-l›orto : nuno 16200,

semestre 700, trimestre 400 rs.-Provincias: an-

no 16500, semestre 850, trimestre 475 rs. Paga

adiantada: as assignaturas da cidade depois da

entrega do primeiro numero de cade. trimestre, e

as de fóra remettendo o importe em vales ou es-

tampilhas do correio.

Escriptorio da redacção, rua do Fabrica

n.° 10.

_u

  

  

GAZETA lili PORTUGAL

Com c augmento de formato abriu-se n'esta

folha. uma secção especialmente consagrada ao

connnercic e a industria. Não se tratará. nella do

que pertence ás folhas especiaes, como são o Jor-

nal do Commercio o o Commercio de Lisboa, mas

unicamente do que nesses dois nssumptos póde

importar mais essencialmente aos homens politi-

00s, scientific-os e littcrarios, a quem principal-

mente é destinada a Gazeta de Portugal.

Continuaia a ter carrospomlencias de todas

as eapitaes dos districtos, e de varios outros pon-

tos, aissim como de Paris, de Turim, de Bruxel-

las, e do Rio de Janeiro. -

As correspondencias de interesse particular

serão pagas.

Assigna-se, em Lisboa, unicamente no es-

criptorio da GAZETA DE PORTUGAL, rua da

Cruz de Pan n.° 35. - Preços: por nnnrr 65000

rs.- semestre 35000 rs.-trimestre 156000 rs.-

Arrabaldes ( Posta interna) Anno 95000 rs.

- Semestre 45500 rs. -- Trimestre 2,8350 rs.--

l'rovlnclas. Anno 75500 réis. - Semestre

3,5750 rs. - Trimestre 145975 rs. -l'orto, na

rua das Flores n.° 276 a 278, loja de cambio do

sr. Antonio Joaquim de Sausa Basto, e na rua

dos Martyres da Patria n.° 97 a 99, loja dos'srs.

Basto &, Irmão-Braz", (moeda forte) por an-

no 125000 rs. - Semestre 65000 réis. - Folha

avulsa 40 rs.-Annuncios 20 réis a. linha.

RÉSPONSAVELz-M. C. da Silveira Pimentel.
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